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ΠΡΟΣ:
Επιστημονική Ένωση για την
Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας
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Μέλη της ΕΕΠΕΚ

Θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΠΕΚ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ)».
Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί
εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και
ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την
προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων μεγάλης διάρκειας
προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω
εξ ολοκλήρου από απόσταση επιμορφωτικού προγράμματος:
Α/Α

Τίτλος:

1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ημερομηνία
έναρξης:

Ημέρες & ώρες
διεξαγωγής:

Συνολική
διάρκεια:

19/04/2021

Ασύγχρονη
μορφή

200 ώρες (12
εβδομάδες)

Χώρος
Υλοποίησης:

Ημ. Λήξης:

Εξ
11/07/2021
(12
αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου) εβδομάδες)

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν απ΄ ευθείας
στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (καθώς αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα) και δεν έχουν διδακτική
προϋπηρεσία τουλάχιστον 150 ωρών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
(πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και Αποφοίτους Λυκείου).
Επιπλέον, απευθύνεται και σε όσους επιθυμούν μοριοδότηση σε δομές του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΙΕΚ, ΣΔΕ
κλπ.).
Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν
όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη – ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας
εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, δηλ. 15/04/2021 (για την
εγγραφή

στην

Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

ακολουθήστε

τις

οδηγίες

της

ιστοσελίδας:

http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

Για την υποβολή αίτησης παρακολούθησης του προγράμματος:
1) Όσοι είστε ήδη μέλη της ΕΕΠΕΚ, μπείτε στο https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn και
εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό της ΕΕΠΕΚ και επιλέξτε «Είσοδος». Στη συνέχεια,
επιλέξτε το «Υποβολή αίτησης» που βρίσκεται δεξιά από το σεμινάριο Μεγάλης Διάρκειας που
επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Κατόπιν επιλέξτε μέθοδο πληρωμής και αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία θα έχετε κάνει ολοκληρωμένα την αίτηση. Εάν επιλέξετε πληρωμή με τραπεζική
κατάθεση θα πληρώσετε με τον κωδικό πληρωμής (RF) που θα σας δοθεί από το σύστημά
μας (δεν χρειάζεται κάποιο ΙΒΑΝ, αναζητείστε στις πληρωμές την: ΕΕΠΕΚ), οπότε
ενεργοποιούνται άμεσα η απόδειξη και η επιβεβαίωση ότι έχετε ενεργή θέση στο σεμινάριο.
Αν επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η διαδικασία ολοκληρώνεται πάλι άμεσα.
Μόνο κατά την περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα υπάρχει και η δυνατότητα
πληρωμής σε έως 3 άτοκες μηνιαίες δόσεις..
2) Όσοι ΔΕΝ είστε ήδη μέλη της ΕΕΠΕΚ, πρέπει πρώτα να κάνετε την εγγραφή σας στην
ΕΕΠΕΚ,

επιλέγοντας

από

το

μενού:

Η

Ένωση

→

Εγγραφή

ή

το

σύνδεσμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώστε να αποκτήσετε όνομα χρήστη και κωδικό.
Αφού γίνετε μέλη, ακολουθήστε τα βήματα της προαναφερόμενης παραγράφου 1).

➢ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 14/04/2021
➢ Ενημέρωση επιλεγέντων και οδηγίες για την είσοδο στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Μετά τις 18/04/2021, (μέσω e-mail). Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία έναρξης
δεν σάς έχει έρθει κάποια ενημέρωση, παρακαλώ αναφέρετέ το στο: info@eepek.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
❖

Η συμμετοχή των επιμορφούμενων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ

στο πρόγραμμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, αλλά
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

μελών

(συνολικό

κόστος

του

προγράμματος): 140€ (η διαδικασία πληρωμής γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα
των μελών της ΕΕΠΕΚ).
❖

Θα ικανοποιηθούν ΟΛΕΣ οι αιτήσεις, μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων.

❖

Η παρακολούθηση αυτών των επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν επηρεάζει καθ’

οιονδήποτε τρόπο τη συμμετοχή των μελών σε όλα τα υπόλοιπα επιμορφωτικά προγράμματα
της ΕΕΠΕΚ (δωρεάν και μη).
Η εγγραφή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ολοκληρώνεται με την υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών πριν την έναρξη των μαθημάτων:
1. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους
φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα
αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή με ΦΑΞ στο 2310 891 648, μέχρι
και δέκα μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.
Τα επίσημα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης θα χορηγούνται στους επιμορφούμενους
αποκλειστικά από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ο φορέας της ΕΕΠΕΚ δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό), εφόσον
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επάνω σε αυτά θα αναγράφεται ο τίτλος και η
διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Τα
Πιστοποιητικά αυτά οδηγούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε μοριοδότηση σε
ΣΔΕ, ΙΕΚ κλπ. (Σφραγίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).
Ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

το

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την απευθείας
συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16
Άρθρο 67).
Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων προηγείται στις προσλήψεις προσωπικού σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κλπ., μοριοδοτείται σε ΙΕΚ
κ.ά.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:
Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι συμμετέχοντες οφείλουν:
➢ Να μελετούν το επιμορφωτικό υλικό της κάθε εβδομάδας.
➢ Να έχουν ενεργή παρουσία σε συζητήσεις στο forum στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης.

➢ Να παραδώσουν τελική εργασία με επιτυχή αξιολόγηση. Ως τελική εργασία λογίζεται η
δημιουργία σχεδίου μικροδιδασκαλίας (αρχείο Word), η υλοποίηση και βιντεοσκόπηση της
μικροδιδασκαλίας σε μικρές ομάδες εργασίας (διάρκειας 20 λεπτών με τη μέθοδο της σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης από απόσταση) και η ανάρτηση όλων αυτών στο Φόρουμ Τελικής Εργασίας,
σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν (δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις).

Υπενθυμίζεται ότι η τελική καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στα υπόλοιπα προγράμματα σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (το καθένα 500 ωρών, 9 μηνών με κόστος 200€
και «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», 460 ώρες με κόστος 100€ για τα μέλη της ΕΕΠΕΚ) είναι η
14η Απριλίου 2021 (https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria ):
1. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (500 ώρες, 9 μήνες, 200€)
2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (500 ώρες, 9 μήνες, 200€)
3. ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (500 ώρες, 9 μήνες,
200€)
4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (460 ώρες, 8 μήνες, 100€)
5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (500 ώρες, 10 μήνες, 250€)

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις εγγραφών:
www.eepek.gr & 6932078466 (Δημήτρης Λιόβας).
Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα**
***Ακολουθούν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών***

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΠΕΚ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (200 ωρών)
Σε συνέχεια των πολυδιάστατων δράσεων της Επιστημονικής Ένωσης για την
Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), και στοχεύοντας διαρκώς στην κάλυψη
των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των
προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων,
η Ε.Ε.Π.Ε.Κ υλοποιεί σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας

(ΝΠΔΔ),

το

επιμορφωτικό

πρόγραμμα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», διάρκειας 200 ωρών.
Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο αποτελεί απαίτηση εκατοντάδων μελών της ΕΕΠΕΚ,
πρόκειται να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε
πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις).
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα
αποκτήσουν επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο δίνει το δικαίωμα
απευθείας

συμμετοχής

στις εξετάσεις

αξιολόγησης

εκπαιδευτικής

επάρκειας

υποψήφιων

Εκπαιδευτών Ενηλίκων (του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε όσους:
✓

δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία των 150 ωρών εφόσον, όμως,
είναι ενταγμένοι ή σκοπεύουν να ενταχθούν σε Μητρώο Εκπαιδευτών, σύμφωνα με το
Ν.2844/2012, άρθρο 3, παρ17, δδ, όπου ορίζει ότι: «Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/ Β΄) με
θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον
100 ωρών».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με βάση τη νομοθεσία (Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16 Άρθρο 67), οι υποψήφιοι που δε
διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στον
ΕΟΠΠΕΠ για απευθείας συμμετοχή στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτών
ενηλίκων (https://trainers.eoppep.gr/, χρειάζεται να καταθέσουν, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών,
2 βεβαιώσεις:
•

Βεβαίωση για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος (την οποία την

εξασφαλίζουν, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος
της παρούσας πρόσκλησης), και
•

Βεβαίωση για την ένταξη σε μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων. Αν ο υποψήφιος δεν είναι
ήδη ενταγμένος σε κάποιο μητρώο εκπαιδευτών, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ένταξη
σε κάποιο μητρώο εκπαιδευτών, όπως Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ΛΑΕΚ κλπ. εφόσον
πληροί τις ζητούμενες προϋποθέσεις (π.χ. για την εγγραφή σας στο μητρώο εκπαιδευτών
ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ απλά απαιτείται να είστε κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΙΕΚ, Μέσων Τεχνικών
Σχολών, Απόφοιτοι Λυκείου).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση) & δεν υπάρχουν δια ζώσης συναντήσεις.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη
δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών,
Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών, κ.λπ.), καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους
(Άνεργους, φοιτητές όλων των ειδικοτήτων, κ.λπ.) τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με το ευρύτερο
επιστημονικό

πεδίο

της

Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτών

Ενηλίκων

ή/και

επιθυμούν

να

πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Ειδικότερα, απευθύνεται σε:
-

Άτομα που δε διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών σε δομές
εκπαίδευσης ενηλίκων, οπότε χρειάζονται απαραίτητα τη βεβαίωση του σεμιναρίου ως ένα
από τα προαπαιτούμενα (βλ. παραπάνω) για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις

του ΕΟΠΠΕΠ (Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16 Άρθρο 67).
-

Άτομα που διαθέτουν μεν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών σε δομές
εκπαίδευσης ενηλίκων και μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ
χωρίς να καταθέτουν ως απαραίτητο δικαιολογητικό τη βεβαίωση παρακολούθησης
σεμιναρίου, ωστόσο χρειάζονται ενίσχυση και υποστήριξη κατά την προετοιμασία τους για
τις εξετάσεις.

-

Άτομα που είναι ήδη πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ, αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν
επιπλέον προσόντα κατά την αίτησή τους σε δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς που
απασχολούν εκπαιδευτικούς ή/και εκπαιδευτές ενηλίκων (ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, κ.λπ.),
προκειμένου να αποδείξουν ότι κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες του αντικειμένου, οι οποίες
αποκτήθηκαν στα πλαίσια οργανωμένης εκπαίδευσης, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων στις
σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, ενισχύοντας το προφίλ τους ως
εκπαιδευτές ενηλίκων και εξειδικεύοντας σε θέματα προετοιμασίας υποψηφίων για τις Εξετάσεις
Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με γνώσεις και
δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στον εργασιακό τους χώρο, θα αναβαθμίσουν το ρόλο τους και θα
έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά και να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική
μάθηση.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Α. Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Ορίζουν τη σημασία των εννοιών εκπαίδευση, κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου
μάθηση, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση,
ενηλικιότητα, εκπαιδευτική πολιτική κλπ.

-

Αναγνωρίσουν τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου.

-

Ερμηνεύουν τις θέσεις των βασικών θεωριών της εκπαίδευσης ενηλίκων.

-

Αντιληφθούν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων και να
τις συνδέσουν με τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις προϋποθέσεις
αποτελεσματικής μάθησης.

-

Διακρίνουν τις σύγχρονες επαγγελματικές λειτουργίες του εκπαιδευτή ενηλίκων και τους
παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική του ταυτότητα.

-

Προσδιορίσουν τη σημασία της δυναμικής και της διεργασίας της ομάδας.

-

Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, τα στάδια και τις φάσεις ανάπτυξης της ομάδας.

-

Γνωρίσουν την έννοια, τα είδη, τα αντικείμενα, τους τρόπους και τη χρησιμότητα της
αξιολόγησης στη βελτίωση ανάπτυξης και διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

-

Εμπνέονται και να εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τα θέματα εκπαίδευσης
ενηλίκων.

-

Εφαρμόζουν και να σχεδιάζουν βιωματικές ασκήσεις σχετικά με θέματα του εκπαιδευτικού
τους αντικειμένου.

-

Είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων, προκειμένου οι ίδιοι πρώτα
να αντιμετωπίσουν τις δικές τους προκαταλήψεις, φόβους και στερεοτυπικές αντιλήψεις
απέναντι στο διαφορετικό, ώστε η έκβαση της δουλειάς τους να είναι επιτυχής.

-

Βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας
ενεργά στις εξελίξεις του πεδίου.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Υποστηρίζουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και το προφίλ τους ως εκπαιδευτές
ενηλίκων.

-

Υιοθετούν μια στάση καινοτομίας και ανανέωσης στο έργο τους.

-

Παροτρύνουν και άλλους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο.

-

Αναπτύξουν θετική στάση για τη δια βίου μάθηση, τη δυναμική της ομάδας, την
αξιολόγηση, την υποστήριξη του «διαφορετικού» και γενικά για τη φιλοσοφία του ευρύτερου
πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.
2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Είναι εξοικειωμένοι με τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τα μέσα στην εκπαίδευση ενηλίκων.

-

Γνωρίσουν τι είναι και πώς υλοποιείται μια μικροδιδασκαλία.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

-

Εμπνέονται και να εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τα θέματα εκπαίδευσης
ενηλίκων.

-

Βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας
ενεργά στις εξελίξεις του πεδίου.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Προτιμούν την εφαρμογή και χρήση τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων έναντι των
παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας.

-

Υιοθετούν μια στάση καινοτομίας στο έργο τους.

-

Ενθαρρύνονται διαρκώς για εμπλοκή σε νέα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις με
συναφές αντικείμενο.
3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΦΥΛΟ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές ικανότητες στη δια βίου μάθηση

-

Γνωρίσουν τη διάσταση του ρόλου του φύλου στην εκπαίδευση ενηλίκων

-

Αντιληφθούν θέματα διαπολιτισμικότητας και ετερογένειας, μέσα από το ρόλο τους ως
εκπαιδευτές ενηλίκων

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας
ενεργά στις εξελίξεις του πεδίου.

-

Εφαρμόζουν αρχές διαπολιτισμικότητας.

-

Εμπλέκονται σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ετερογένεια.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Υιοθετούν μια στάση ανανέωσης στο έργο τους.

-

Ενθαρρύνονται διαρκώς για εμπλοκή σε νέα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις με
συναφές αντικείμενο.

-

Αναπτύξουν θετική στάση για τη δια βίου μάθηση, τη δυναμική της ομάδας, την
αξιολόγηση, την υποστήριξη του «διαφορετικού» και γενικά για τη φιλοσοφία του ευρύτερου
πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ
Α. Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Γνωρίσουν στην πράξη τη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των
εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα.

-

Εξοικειωθούν με το εργαλείο της μικροδιδασκαλίας.

-

Αντιληφθούν τις καλές πρακτικές που οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιτυχία.

Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες που διαθέτουν, παρακολουθώντας τα σχόλια
επανατροφοδότησης που θα λάβουν από τους εκπαιδευτές τους.

-

Εφαρμόζουν στην πράξη όσα βίωσαν σε θεωρητικό επίπεδο στο πλαίσιο σεμιναρίων.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
-

Υιοθετούν στάση καινοτομίας και μοναδικότητας του έργου τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

-

Ενθαρρύνονται διαρκώς για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειάς τους.

-

Αναπτύξουν θετική στάση για τη διαδικασία εξετάσεων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΩΡΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

50

1η και 2η
εβδομάδα

50

3η και 4η
εβδομάδα

25

5η εβδομάδα

25

6η εβδομάδα

50

7η - 12η
εβδομάδα

200

12

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ορολογία και χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων (Γεροστέργιου)
Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων (Γεροστέργιου)
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και ο ρόλος του( Γεροστέργιου)
Δυναμική και διεργασία ομάδας: Η εκπαίδευση σε ομάδες (Γεροστέργιου)
Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων (Γεροστέργιου)
Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική (Γεροστέργιου)

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
1.
2.
3.
4.

Μεθοδολογία και σχεδιασμός διδακτικής ενότητας (Ντούμος)
Εκπαιδευτικές Τεχνικές (Ντούμος)
Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος (Ντούμος)
Μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (Ντούμος).

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΦΥΛΟ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
1. Βασικές ικανότητες στη δια βίου μάθηση (Κωφίδου)
2. Η διάσταση του ρόλου του φύλου στην εκπαίδευση ενηλίκων (Κωφίδου)
3. Διαπολιτισμικότητα και ετερογένεια στην εκπαίδευση ενηλίκων (Κωφίδου)
4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ
1.
2.
3.
4.

Φάσεις εξέτασης (Γεροστέργιου)
Διαδικασία Μικροδιδασκαλίας / κριτήρια αξιολόγησης (Γεροστέργιου)
Διαδικασία συνέντευξης (Γεροστέργιου)
Λίγο πριν τη ημέρα της εξέτασης – αυτοέλεγχος (Γεροστέργιου)

5. Τελική Εργασία: Σχεδιασμός - Παρουσίαση - Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας
(Γεροστέργιου – Ντούμος – Κωφίδου – Δαγδιλέλη - Σμιξιώτη)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (kgerost@yahoo.gr)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ & ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ:

